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Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlannda eğtim almak isteyenlerin, yurtdışında eğitim ve yurtdışından alınan diplomalann
denkliği konulanndaki giincel duyuruları Yiikseköğretim Kurulu Başkanlığının http://www.yok.gov.lr internet adresinden takip
etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında öğenim görülecek yükseköğretim kurumu ve ilgili programrn, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınma§ı ve
akademik derece vermeye yetkili olduğunun kabul edilmiş olması gerekmektedir.

Yurtdışındaki yfüseköğetim kurumlarında öğenim görecek bütün öğencilerin, eğitimlerine başlamadan önce ilgili ülkedeki
dış temsilciliklerimizin Eğitim Müşavirliğ ya da Eğitim Ataşeliğinde "özel öğrenci dosyası" açtırmalan ve yfüseköğenimleri
süresince öğenci kayıtlannı güncel tutmaları gerekmektedir.

T.C. vüKSEKöĞRETİM KURULU BAşKANııĞıxDAN
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DUYURU
KuRu MLARINDAN yuRT içiNnrcri

T.C. uynıklu öffencilerin yurt dışındaki yükseköğetim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlanna yatay geçiş

yapabilmeleri, 'Yükseköğetim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Diizeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaşlarına İlişkin YOnetmelik" hükümlerinin yanı sıra, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı tarafindan dtizenlenen aşağıdaki şartlan karşılamaları halinde mümkiindür:

1) 20l&20l9 eğitim öğretim döneminden önce yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanna kayıt yıphran öğrenciIerin,
yurt dışındaki yükseköğetim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS Kılavuzlannda yer alan şartlan sağlamalan
gerekmektedir.

2' 2018-2019 eğitim-öğetim döneminde yurt dışındaki yüksekögretim kurumlanna kayıt yaptıracak ö$encilerin, daha sonraki
yıllarda yapacaklan yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken;
a) Yükseköğetim Kurumlan Sınavı (YKS) kılavuzlarında başan sıralaması şartı getirilen Tıp, Hukuk, Mühendislik,

Mimarlık, Ögretmenlik gibi progıamlar için 2Ol8-YKS'ye girmesi ve ilgili program için aranan başan sırasını
sağlaması,

b) Başan sırası aranınayan programlar için 20l8-YKS'ye girmesi ve geçmek istediği diploma programı için geçerli olan
puan tiirtiırde aldığ merkezi yerleştirme puaırrnrn, yurt içindeki diğer üniversitelerin eşdeğer diploma programlannın

en düşiik taban puanına eşit veya yüksek olması,

c) Özel yetenek programlanna yatay geçiş başvurularında 20l8-YKS'de özel yetenek programlan için ilan edilen en düşiik
merkezi şınav puanıru sağlaması gerekmektedir.

Özel yetenek programlan yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken, üniversiteler özel yetenek sınavı yapabilecektir.

3) 20l8-20l9 eğitim öğretim döneminde ülkemizdeki ytikseköğretim kurumlarından aldıklan önlisans eğitimlerini saydırarak
yurt dışındaki yfüseköğretim kurumlannın lisans programlanna kayıt olacak ve sonrasında yurtiçindeki yükseköğretim

kuıumlarına yatay geçiş yapacak öğencilerin de 2. maddede yer alan şartlan sağlaması gerekme}iedir.

4| 2018-2019 eğitim öğTetim döneminde QS ile Times Higher Education dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerde

öğrenime başlayan öğencilerden hazırlık sınıfi hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa
(öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öSetim süresi 6 yıl olanlarda 3,4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilecek,

önlisans programlannda ise üçiincü yanyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir.

5) T.C. uynıklu olup ortaöğetiminin tamamınr yurt dışında tamamlayarak yfüseköğretime başlayan öğenciler ile yabancı

uynıklu öğencilerde yukandaki şartlar aranmaz.

6) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC'de bulunan yiikseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak T.C.
uyuklu öğrencilerin de yukandaki şartları sağlamalan gerekmektedir.


